Beszámoló az Egyeki Polgárőrség 2014-ben végzett munkájáról.
Tisztelt Képviselő Testület !

1./ Bevezetés:
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Egyeki Polgárőr Egyesület Elnökeként beszámolhatok az
Egyesület 2014. évi munkájáról, az eltelt időszakról és jövőbeni feladatokról. Már az ősközösségi
társadalom végén is felmerült az a tény, hogyha több ember összefog, akkor jobban és hatékonyabban meg
tudják védeni javaikat a betolakodóktól és más idegenektől. A polgári társadalmakban, ahol a tulajdon
szentsége került előtérbe, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az önszerveződés mennyire hatékony.
A 2011. évi 165. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik, lehetővé tette,
hogy a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó állampolgárok önkéntes társadalmi
szerveződés formájában polgárőr egyesületeket hozzanak létre. Ezek az egyesületek a rendőrséggel, az
önkormányzatokkal, a rendészeti szervezetekkel és a lakossággal való együttműködés keretében – a
törvényben meghatározott keretek között – alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelmét látják
el. Ezen kereteken belül a bűnmegelőzésben való közreműködés, a közterületi járőrszolgálat
figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenységet a legfőbb feladat. Alapfeladatain felül közreműködik a rendkívüli
veszélyes helyzetek megelőzésében és következményeinek elhárításában, az állampolgári, állami és
önkormányzati vagyon megóvásában, a rendezvények helyszínének biztosításában és a helyi önkormányzat
által létrehozott bűnmegelőzési, közbiztonsági, baleset-megelőzési bizottság munkájában.

2./ Szakmai munkánk összefoglalója:
Az Egyeki Polgárőrség 2014-ben is Egyek Nagyközség teljes közigazgatási területén teljesített
járőrszolgálatot. Annak érdekében, hogy a munka célzottan, hatékonyan folyjon, a rendőrség és a
polgárőrség vezetői többször tartottak szakmai egyeztetést, ahol meghatározták az aktuális feladatokat. Ezen
túlmenően, rendkívüli helyzetekben külön egyeztetések is zajlanak, hogy a közös munka még hatékonyabb
legyen
Közismert tény, hogy hazánkban az összes ismerté vált bűncselekmény között a vagyon elleni
bűncselekmények száma a meghatározó. Emiatt elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények számának
növekedésével lehetett számolni. A közbiztonságért érzett felelősségünk arra kötelezett minket, hogy ezzel a
tendenciával a Polgárőrség is felvegye a harcot.
Ennek figyelembe vételével a Polgárőr Egyesület az alábbi feladatokat tűzte célul ki.
- Törekedünk a bűnmegelőzést szolgáló közterületi jelenlétünk növelésére. Eljutottunk olyan helyszínekre,
ahol korábban ritkán vagy egyáltalán nem járőröztünk.
- A szolgálat megkezdésekor tájékoztatjuk a területileg illetékes rendőri ügyeletet.
- Biztosítjuk, hogy a közterületen észlelt illegális tevékenységekről mielőbb értesítést kapjanak az
illetékesek.
- Megbízható adatokat adunk az elkövetőkről és azok járműveinek esetleges adatairól.
- Ha tettenérés lehetősége adott és a polgárőrök számbeli fölénye lehetővé teszi, akkor a rendvédelmi
szervek kiérkezéséig visszatartjuk a gyanúsítottakat és a helyszint eredeti állapotában, megőrizzük,
- Kiemelten kezeljük az idősek, egyedül élő emberek védelmét.
- Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a posta és postások biztonságára.
- Különös figyelmet fordítunk a lakosság és közintézmények vagyontárgyaiknak biztonságára, lakás

és

üzlet betörések, a köztéri rongálások megelőzésére.
- Az illegális szemétlerakó helyek hollétéről értesítjük az önkormányzatot.
- Szolgálatunkat jól látható a polgárőrséghez való tartozást jelző mellényben látjuk el.
A szolgálatokról a szolgálatot teljesítő polgárőrök szolgálati eseménynaplót írnak és azt a vezetőnek leadják.

Másik fontos prioritásunk a közlekedésbiztonság elősegítése. Ezzel kapcsolatban elsősorban az iskola
környékén dolgozik a polgárőrség, a közlekedés biztonságának növelése érdekében.
Ezt a tevékenységet az iskola igazgatójának jelzései alapján végzik a polgárőrök.
Harmadik fontos feladatunk a közösségi rendezvények biztosítása, a közösségi életterek figyelemmel
kísérése. Az Egyeki Polgárőrség is részt vett az önkormányzati ünnepségek és rendezvények biztosításában.
Mindezek mellett a húsvéti és Úrnapi körmenet biztosítását a rendőrséggel együtt a polgárőrség látta el.
Kimutatást készítettünk a falusi romos ingatlanokról Rendszeresen felügyeljük az Önkormányzati
segélyosztásokat, ill. a munkabér kifizetéseket, biztosítjuk azok zavartalan lefolyását. Felügyeljük a
Katolikus Karitász által szervezett segélyosztásokat, biztosítjuk azok zavartalan lefolyását. A Mindenszentek
és Halottak Napja kiemelt feladatot jelent a polgárőrök részére. Kiknek feladata a parkolók, a parkolókban
álló gépkocsik, anyagi biztonságának felügyelete, a temetőben és azok környezetében tartózkodó
állampolgárok személy- és vagyonbiztonságának megóvása, az esetlegesen ellenük tervezett jogsértő
cselekmények megelőzése, megakadályozása, gyanúsan viselkedő személyek figyelemmel kisérése.
Szabad kapacitásunk terhére együttműködési megállapodást kötöttünk a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet helyi kirendeltségével, valamint a REÁL üzletlánc egyeki egységével is.

3./ Tagság létszáma, változásai:
66-fős tagságunkat két év alatt több mint duplájára növeltük, jelenleg 138 fő a taglétszám. Jótékonyan
befolyásolja munkánk eredményességét a pályázaton nyert és foglalkoztatott polgárőrök tevékenysége.
Segítségükkel a hét több napján kiterjesztett idejű járőr ügyeletet tudunk fenntartani. Polgárőreink, az elmúlt
évben 1597 órát szolgáltak a községben. Mindezek mellett látni kell azt is, hogy a sok-sok szolgálati órát
viszonylag csekély létszám teljesítette. Éppen ezért szükséges, egyfajta megújítás. A jövőben a hét elején
minden polgárőrt, aki elektronikusan elérhető megkeresünk, hogy mikor tud szolgálatot vállalni. Ezeket a
vállalásokat heti beosztásban rögzítjük. A csoportvezetők feladata lesz egyrészt az elektronikus úton el nem
érhető polgárőrök mozgósítása, másrészt a szolgálati beosztás betartatása.

4./ Fegyelmi helyzet:
Fegyelmi helyzetünk továbbra is stabilnak mondható, az elmúlt évben 2 polgárőr tagsági viszonyát
szüntettük meg, mivel rendőrségi eljárás hatálya alá kerültek.

5./ Szakmai munka háttértámogatása, gazdálkodás:
A polgárőrség 2014-ben több alkalommal pályázott sikeresen, melynek eredményeképpen a járőrözéshez
szükséges tárgyi eszközbeszerzések megtörténtek. Kerékpárokat vásároltunk a járőrök részére, digitális
fényképezőgépeket szereztünk be, hogy a kül és belterületi természetrombolások és egyéb események
rögzítésre kerüljenek. Mindezek mellé szolgálati ruhatárunkat az évszakoknak megfelelő ruhaneműkkel
töltöttük fel. Sikeresen fejlesztettük számítástechnikai eszközparkunkat, melynek eredményeképpen, minden
szükséges dokumentumunk digitalizálva lesz, a könnyebb és hatékonyabb munkavégzéshez. Az egyesület
feszes, és hatékony gazdálkodásának köszönhetően ez év januárjában sikerült beszereznünk egy Suzuki
Swift típusú személygépkocsit, mely nagy segítséget jelent a mindennapi járőrözésben. Gazdaságos
üzemeltetése lehetővé teszi, az üzemanyagköltségek további csökkentését.
Pénzügyi helyzetünk a 2014-es évben stabil lábakon állt.

A kapott támogatásokból tudtuk fedezni a

szolgálatot végző polgárőreink által vezetett szolgálati jármű üzemanyag költségeit, valamint az
Önkormányzattól kapott kerékpárok karbantartását. A Polgárőrség által üzembetartott Niva szolgálati autó
üzemanyag költségén kívül egyéb fenntartási költségeire is fedezetet biztosítottunk.
Polgárőreink több alkalommal segítették a rendőrség munkáját a szolgálati gépkocsi használatával, ami
szintén üzemanyag költségeinket növelte. Ugyancsak a támogatások összegéből kerültek kifizetésre az
egyéb dologi kiadások/ posta ktg. polgárőr felszerelések stb./ valamint az év folyamán felmerült váratlan
kiadásokra is fedezet nyújtott.
Az Önkormányzati támogatást időarányosan használtuk fel, elszámoláskor a szükséges bizonylatokat a
pénzügy felé biztosítjuk. Egyesületek működésével kapcsolatos számviteli törvény rendelkezéseit betartjuk.
A részletes számadatok a felügyelő bizottság beszámolójában hangzanak majd el.

6./ Arculat, kommunikáció:
A szolgálatot teljesítő polgárőrök az OPSZ előírásainak megfelelő, egységes arculatot sugárzó szolgálati
ruházatban teljesítenek szolgálatot, új típusú szolgálati igazolványaikat jól látható helyen, azonosításra
alkalmasan viselik. Az Egyeki Polgárőrség összhangban az Országos Polgárőr Szövetség 2013. November
22-én elfogadott kommunikációs szabályzatával, vallja, hogy a Polgárőrség küldetése a közbiztonság
védelme, a bűnözés megelőzése és a polgárőr egyesület társadalmilag elfogadott működése összehangolt,
egyeztetett, szabályozott, modern, tartalmas és szakszerű, a Polgárőrség eszméjéhez méltó belső és külső
kommunikációt igényel. Ennek megfelelően a médiával való kapcsolattartás rendszeres. A lakosok
tájékoztatását prioritásként kezeljük. A helyi hírmondóban is rendszeresen publikálunk. Október hónapban
2000 db szórólapon hívtuk fel a lakosság figyelmét a lehetséges bűncselekmények megelőzésére. Aktívan
részt veszünk a falu életében, rendszeres kapcsolattartásban állunk a helyi Önkormányzattal a helyi Civil
szervezetekkel. A helyi önkormányzattal a polgárőr egyesület kapcsolata jó. Az anyagi támogatás nagy részét is
innen kapja, bár egyre több pályázaton szerepel sikeresen. Engedjék meg, hogy ezennel megköszönjem a polgármester
úr és a képviselő testület támogatását.

7./ Célkitűzések, megvalósítandó feladatok:
2015-es feladatok:
1. A 2015-as évre vonatkozóan mindenekelőtt az egyesület taglétszámának stabilizálása lesz a legfontosabb
feladat, amit végre kell hajtani.
2. Fokozni kell a szolgálatot, különösen az éjszakai órákban.
3. Fiatalkorúakra több odafigyelés, törődés – prevenció, drog, lerészegedés, fiatalkorúak szeszesitallal
történő kínálásával kapcsolatban
4. A lakossággal a jó és kölcsönös bizalom alapján együttműködés, felvilágosítás a bűnözés fajtáiról,
különösen az idős emberek körében
5.Szeretnénk biztosítani tagjaink részvételével a fokozott közterületi jelenlétet, a lakosság
biztonságérzetének fokozása végett, és a bűncselekmények megelőzése, feltárása érdekében.

8./ Külső kapcsolatrendszereink:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzattal elsőrendű és kiemelt kapcsolatunk van. A polgármester úrral
napi kapcsolatban vagyok és megbeszéljük a problémákat.
2. A helyi Rendőrőrssel is jó a kapcsolat, az információ áramlás megfelelőnek mondható.
3. Lakossággal egybehangolt és jó a kapcsolatot tartunk fenn
4. Postával szintén megfelelő a kapcsolatunk

8./ Eredmények, sikerek:
Hosszú évek után a polgárőrség eljutott arra a szintre, hogy nem csak önzetlen szolgálati órák százait
szeretné kapni a tagságtól, hanem igyekszik meghálálni azokat. Egy sikeres pályázat keretén belül részt
vehettünk 13 polgárőr szülő gyermekével egy Budapesti kiránduláson, ahol a gyerekek és kísérői egy
csodálatos Parlamenti látogatáson vehettek részt, ezt követően a fővárosi Állatkertbe is ellátogathattak és a
nap zárásaként a Mc Donald’s-ban vacsorázhattak. Mikulás alkalmával csomaggal kedveskedtünk a
gyermekeknek. Nemrégiben egy névtelenséget kérő felajánló segítségével nagyon jó minőségű ruhaneműket
tudtunk adni a rászoruló polgárőrök részére.
Az Egyeki Polgárőrség fennállásának egyik legnagyobb sikereként könyvelhető el , hogy 2014-ben az
Országos Polgárőrnapon „Polgárőr Község” kitüntető címet vehetett át Dr Túrós András úrtól, az OPSZ
elnökétől. Az ilyen elismerések mutatják azt, érdemes dolgozni, hinni abban, amit vállaltunk.

9./ Köszönetnyilvánítás:
Beszámolóm végén minden Polgárőr társamnak az Elnökség a Felügyelő Bizottság tagjainak megköszönöm
az egész éves önzetlen, önkéntes, becsületes munkáját.
Külön megköszönöm az Önkormányzat vezetésének, személy szerint Dr Miluczky Attila Polgármester
úrnak az Egyesületünket támogató, közreműködő, segítő tevékenységét.
Köszönetemet fejezem ki az Egyeki Rendőrőrs vezetőjének Rácz Attila úrnak és beosztott állományának az
Egyesületünket segítő, együttműködő munkájukért, a megszervezett közös szolgálatokért.
Megköszönöm az Egyesületünket támogató helyi vállalkozók és Polgárőr társaim segítő szándékú önzetlen
felajánlásait, támogatásait.
Kérem a tisztelt tagságot, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Pénzügyi beszámoló a polgárőrség 2014 éves gazdálkodásáról

Egyeki Polgárőrség 2014. évi Pénzügyi beszámolója
Nyitó pénzkészlet
56 024
Ebből:
Bank
16 759
Pénztár
39 265
Bevételek
2 193 909
Ebből:
Támogatás
2 140 709
HBM. Polgárőr Szöv.
886 700
Egyek Nagyközség Önkorm.
684 009
Egyek Fejleszt.Alapítvány
400 000
Országos Polgárőrszövetség
100 000
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
50 000
Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
20 000
Egyéb bevételek
53 200
Tag díj
53 200

Összes bevétel

2 249 933

Kiadások
Anyag költség

377 425

Ebből:
Szgk. Üzemeltetési ktg.
Irodaszer,nyomtatvány
Egyéb anyag költség
Egyéb dologi kiadások
Posta ktg.
Mobil telefon díj
Egyéb ráfordítás
Átutalások
Egyéb kiadások
Kerékpár karbantartása és vásárlása
Összes kiadás
Záró pénzkészlet
Ebből:
Bank
Pénztár

199 765
129 355
48 305
220 545
3 785
216 760
1 215 924
710 859
326 355
178 710
1 813 894
436 039
61 231
374 808

Egyeki Polgárőrség 2015. évi Pénzügyi beszámolója tervezet

Nyitó pénzkészlet
Ebből:
Bank
Pénztár

436 039
61 231
374 808
2 480 000

Bevételek
Ebből:
Támogatás
HBM. Polgárőr Szöv.
Egyek Nagyközség Önkorm.
Egyek Fejleszt.Alapítvány
Országos Polgárőrszövetség
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezet
Egyéb bevételek
Tag díj

Összes bevétel

2 420 000
900 000
1 200 000
100 000
100 000
100 000
20 000
60 000
60 000

2 916 039
Kiadások

Anyag költség

700 000

Ebből:
Szgk. Üzemeltetési ktg.
Irodaszer,nyomtatvány
Egyéb anyag költség
Egyéb dologi kiadások
Posta ktg.
Mobil telefon díj
Egyéb ráfordítás

400 000
150 000
150 000
205 000
5 000
200 000
1 360 000

Átutalások
Egyéb kiadások
Kerékpár karbantartása és vásárlása
Összes kiadás
Záró pénzkészlet
Ebből:
Bank
Pénztár

800 000
500 000
60 000
2 265 000
651 039
631 039
20 000

A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság 2015. évi pénzügyi tervezetet, a közgyűlésnek
elfogadására ajánlja

